
وق���ل اأنطون يف ت�رصي��ح �سحف��ي، ان م�س�ألة 
تكبي��ل القرو�ض اخل�رجي��ة لالقت�س�د العراقي 
�سي��س��ة  وبح�س��ب  احتم���الت  ع��دة  اىل  تع��ود 
مبين���   ، ا�ستثم�ره���  يف  املتبع��ة  احلكوم��ة 
ان اأم��وال القرو���ض ان خ�س�س��ت ب�س��كل جي��د 
و�رصف��ت يف جم���ل اال�ستثم���ر يف القط�ع�ت 
ال�سن�عية والزراعية وغريه� ف�أنه� �سوف توؤثر 
يف االقت�س���د ب�س��كل كبري ولك��ن ان ذهبت اىل 
الف�س�د و�رصفت يف غ��ري حمله� ف�أنه� لن توؤثر 

يف االقت�س�د ب�سكل كبري
الع��راق  ان  االقت�س���دي،  اخلب��ري  واأو�س��ح 
اقرت�ض حل�جته امل��س��ة لالأموال ب�سبب االزمة 
االقت�س�دية التي رافقت انخف��ض اأ�سع�ر النفط 
، م�سرياً اىل ان الكتل واالحزاب ال�سي��سة تن�ق�ض 
امل�س�ئ��ل االقت�س�دية بط��رق �سي��سية للتن�ف�ض 
فق��ط بعي��داً ع��ن من�ق�سته��� ب�س��كل اقت�س���دي 

حقيقي 
وك�سفت جلن��ة االقت�س�د واال�ستثم���ر الني�بية، 
اخل�رجي��ة  امل�لي��ة  القرو���ض  اإجم���يل  ع��ن 
املمنوح��ة للع��راق خ��الل الع���م احل���يل، ويف 
ح��ن لفت��ت النظ��ر اإىل اعتم���د مق��رتح توزيع 
تل��ك القرو���ض عل��ى املح�فظ���ت وف��ق الن�سب 
ال�سك�ني��ة، اأكدت اأن ح�س��ة اإقليم كرد�ست�ن من 

القرو�ض تبلغ %17 
وق�ل��ت ع�سو اللجنة جنيب��ة جنيب يف ت�رصيح 
�سحفي : اإن  احلكومة العراقية خ�لفت الد�ستور 
الدولي��ة  القرو���ض  اتف�قي���ت  م��ررت  عندم��� 
املذك��ورة يف ق�ن��ون املوازن��ة الع�م��ة ل�سن��ة 
2017 ، م�س��رية اإىل اأن امل��واد الق�نونية تن�ض 
على درا�سة تلك االتف�قي�ت مع الدول اخل�رجية 

ب�سكل منفرد ودقيق داخل جمل�ض النواب 
واأ�س�ف��ت اأن الع��راق ح�سل عل��ى 10 ملي�رات 
ب�ون��د اإي م��� يع���دل 12 ملي���ر دوالر، ف�ساًل 
عن قر���ض �سندوق النقد ال��دويل الب�لغ خم�سة 
القر�س��ن  اىل  ب�الإ�س�ف��ة  دوالر  ملي���رات 
ال�سين��ي واالأمريكي والب�ل��غ كل منهم� ملي�را 
دوالر مبين��ة اأن القرو�ض املذكورة �ستخ�س�ض 
للم�س�ري��ع اال�ستثم�ري��ة وت�أهي��ل بن��ى حتتية، 

بف�ئدة قليلة ن�سبيً� 
احل��زب  ع��ن  ن�ئ��ب  وه��ي   ، جني��ب  ولفت��ت 

الدميقراط��ي الكرد�ست���ين النظ��ر اإىل اأن جمل�ض 
الن��واب �سكل خالل املدة القليلة امل��سية هيئة 
معني��ة ملت�بع��ة �س��وؤون املح�فظ���ت” ع�زيًة 
�سب��ب ت�سكيل تلك الهيئ��ة اىل امل�دة الد�ستورية 
106 الت��ي تن�ض على توزي��ع القرو�ض واملنح 
اخل�رجي��ة عل��ى املح�فظ���ت العراقي��ة وف��ق 

الن�سب ال�سك�نية
الإقلي��م  امل�لي��ة  الن�سب��ة  اأن  جني��ب  واأك��دت 
كرد�ست���ن من اإجم�يل تل��ك القرو�ض تبلغ نحو 

%17
ووقعت احلكومة العراقية، يف اخل�م�ض من اآذار 
اجل�ري، مذكرة تف�هم مع نظريته� الربيط�نية 
تن�ض عل��ى منح بغداد قر�س��ً� م�ليً� مببلغ 10 
ملي�رات ب�وند �رصيطة اأن تكون فوائده مي�رصة 
 وق���ل الن�ئ��ب يف الربمل�ن ك�ظ��م ال�سمري يف 
ت�رصي��ح �سحف��ي : ان توقي��ع الع��راق قرو�سً� 
تلزمه بفر���ض �رصائب ا�س�فية على املواطنن 
حتت���ج اىل مراجعة، داعي��� احلكومة اىل" مزيد 
م��ن ال�سف�في��ة ب�س���ن قر�س��ي �سن��دوق النق��د 

الدويل وقر�ض الت�سليح االمريكي للعراق
هن���ك   ان  �س�ب��ق:  وق��ت  يف  ال�سم��ري  وق���ل 

خم���وف م��ن جه���ت عدي��دة ح��ول القرو���ض 
االخ��رية الت��ي وقعته��� احلكوم��ة م��ع �سندوق 
النقد الدويل والوالي�ت املتحدة ان �سدقت فهذا 
�سيمثل ك�رثة حقيقية تع�سف ب�لعراق و�ستمثل 

قيودا تكبل البلد ل�سنوات عديدة
وا�س���ف ان توقي��ع الع��راق قرو�س��ً� تت�سم��ن 
�رصوط��� تعجيزي��ة �س��واء م��ن ن�حي��ة الفوائ��د 
الكبرية او الزام العراق بفر�ض �رصائب ا�س�فية 
عل��ى املواطنن ه��ي امور حتت���ج اىل مراجعة 
ونق����ض حقيق��ي وتو�سي��ح و�سف�في��ة اكرب من 
قبل احلكومة وان ال تنفرد بخطوات من املمكن 
ان حتم��ل تبع�ت �سلبية اكرث م��ن فوائده� على 

البلد
م��ن املفرت���ض  ان احلكوم��ة ك�ن  وا�س���ر اىل 
ان جتع��ل خي���ر القرو���ض اخل�رجي��ة ه��و اخر 
حل��ول  عل��ى  الب��دء  تعم��ل يف  وان  اخلي���رات 
بذم��ة  الت��ي  الدي��ون  ك��ستح�س���ل  اخ��رى 
���رصك�ت االت�س���الت والت��ي جت���وزت االربعة 
ب�س��كل  الق�س�ي���  حتري��ك  او  دوالر  ملي���رات 
االم��وال  ال�سرتج���ع  املف�سدي��ن  �س��د  ا���رصع 
امل�رصوقة واملهربة والعم��ل ب�سكل ممنهج على 

تن�سي��ط بقية القط�ع���ت ال�سن�عي��ة والزراعية 
وال�سي�حي��ة والتج�ري��ة يف البلد لتك��ون مورداً 

ا�س�فيً� لدعم املوازنة
وا�س��رتط �سن��دوق النق��د ال��دويل يف االتف�قية 
الت��ي ابرمه� مع الع��راق ، فر�ض رق�بة �س�رمة 
عل��ى اب��واب ���رصف القر�ض ، واإخ�س���ع ك�مل 
الرات��ب واملخ�س�س���ت لكب���ر موظف��ي الدولة، 
والدرج�ت الوظيفية العلي�، واخل��سة، ل�رصيبة 
الدخ��ل. يف ح��ن مل يت�سم��ن �رصوط��ً� ت�سم��ح 
ب�مل�س����ض ب�لبط�ق��ة التمويني��ة، وال بروات��ب 
�سبك��ة احلم�ي��ة االجتم�عّي��ة، و ال ب�الإع�ن���ت 

احلكومية املقدّمة للن�زحن
وج���ء يف االتف�قي��ة الت��ي ن�س��ت عل��ى من��ح 
العراق قر�س��� اولي� يتج���وز 5 ملي�رات دوالر 
 ، امل�لي��ة  وزارة  يف  مطل��ع  م�س��در  وبح�س��ب 
ت�سمن��ت التف��سيل الع�م��ة ف�ن هذا االتّف�ق مل 
يكن االأّول، فقد �سبقه اتف�ق�ن: اأحدهم� يف ع�م 
2005، ويتعل��ق بت�سوي��ة التزام���ت العراق مع 
الدائنن يف اط�ر ن�دي ب�ري�ض، واالآخر يف ع�م 
2008، ملع�جل��ة تداعي���ت االنخف����ض الكبري 

يف ا�سع�ر النفط اآنذاك. 

ق���ل املتح��دث الر�سم��ي ب��س��م وزارة الكهرب���ء ، م�سع��ب 
املدر���ض يف حدي��ث خ���ض ب��ه ) اجلورن���ل ( :   ان احل�ج��ة 
الفعلي��ة للط�ق��ة الكهرب�ئي��ة يف ال�سيف ت�س��ل اىل 21 الف 
ميغ���واط، مبين��� ان ال��وزراة �ستتمكن من حتقي��ق االكتف�ء 
يف ح���ل الق�س�ء على التج���وزات التي مي�ر�سه� املواطنون 
، مبين��� ان عزوف املواطن عن دفع اج��ور الكهرب�ء وتب�دل 

التغذية الكهرب�ئية بن  املن�طق اثر يف �س�ع�ت التجهيز . 
ال��وزارة اجته��ت نح��و اال�ستثم���ر يف قط���ع  وا�س���ف ان 
توزي��ع الط�قة الكهرب�ئية من اج��ل الو�سول بتغذية للط�قة 
الكهرب�ئي��ة ومل��دة 24 �س�عة وانه���ء ال�س�ئع منه��� ، الفت� 
النظ��ر اىل ان تخ�سي�س���ت ال��وزارة والب�لغ��ة قيمته��� 35 
ملي���ر دوالر تق�س��م اىل موازنت��ن منه��� 13  ملي���ر دوالر 
ت�سغيلية وت�سم��ل رواتب منت�سبي  وزارة الكهرب�ء ب�ال�س�فة 
اىل ���رصاء الوقود من وزارة النف��ط وال�سي�ن�ت واملتبقي من 
تل��ك التخ�سي�س���ت والب�لغ��ة 19 ملي���ردوالر تع��د موازنة 
ا�ستثم�ري��ة تخ�س���ض مل�س�ريع ال��وزارة يف قط���ع االنت�ج 

والتوزيع للط�قة . 
وت�ب��ع املدر���ض يف حديث��ه : ان ال��وزارة و�سل��ت بط�ق��ة 
الكهرب���ء املغذي��ة اىل 15 األف ميغ� واط بع��د ان ك�نت 14 
األف ميغ� واط ، وهن�ك عقود النت�ج الط�قة الكهرب�ئية وقد 
دخل��ت منه��� اول الف ميغ� واط للخدم��ة يف حمطة ب�سم�ية 
والعمل ج�ٍر يف حمط�ت اخرى  ، مبين� اىل ان الوزارة ب�سدد 
ان تق��وم ب�لتوجه نحو اال�ستثم�ر عن طريق القط�ع اخل��ض 
مبت�بع��ة عملية البيع ودفع  اجور جب�ية االجور الكهرب�ئية 
ورف��ع مع�ن�ة املواطن من التع�م��ل مع مولدات احلي والتي 
ل��و مت ت�سديد تل��ك املب�لغ �سن�س��ل اىل تغذي��ة كهرب�ئية يف 

اغلب �س�ع�ت اليوم 
وك�س��ف ع�س��و جلن��ة النف��ط والط�ق��ة الربمل�نية 

 35 ���رصف  ع��ن  العب���دي  زاه��ر 
عل��ى  دوالر  ملي���ر 

م�س�ريع الكهرب�ء خ��الل ال�سنوات امل��سية  من دون جدوى 
يف حن ا�ستبعد و�س��ول تزويد الكهرب�ء اىل م�ستوى ير�سي 

طموح العراقين
وق���ل العب���دي يف ت�رصيح �سحفي : اإن ال�سن��وات امل��سية 
�سه��دت �رصف 35 ملي���ر دوالر على م�س�ري��ع الكهرب�ء من 
دون ج��دوى، م�ستبعدا و�س��ول تزويد الكهرب���ء اىل م�ستوى 

ير�سي طموح املواطن العراقي
واأ�س�ف  اأنن� �سمعن� ت�رصيح�ت امل�سوؤولن املتع�قبن على 
وزارة الكهرب���ء عن حتقيق االكتف�ء الذاتي يف الط�قة واأنه� 
�ست�س��ل اىل 24 �س�ع��ة مبين��� اأن تل��ك الت�رصيح���ت ذهبت 
يف مه��ب الريح نتيجة ع��دم وجود خط��ط م�ستقبلية للوزارة 
وانت�س�ر الف�س�د االداري وامل�يل ب�سبب عدم اي�س�ل الكهرب�ء 

اىل املح�فظ�ت 
ولف��ت العب�دي النظ��ر اإىل اأن عدم تن�سيق وزارة الكهرب�ء مع 
ال��وزارات االخ��رى يف ت�سغيل املحط�ت الغ�زي��ة على الرغم 

من ح�جة العراق يف الوقت احل�يل اىل تلك املحط�ت
واأ�س���ر العب���دي اإىل وج��ود اأي���ٍد تعم��ل على دميوم��ة بق�ء 
الو�س��ع عل��ى م� هو علي��ه وعدم اي�س�ل الكهرب���ء الأن كرثة 

امل�س�ريع تخدم ال�رصاق والف��سدين
 واعل��ن رئي�ض جمل�ض حم�فظ��ة وا�سط م�زن الزاملي، حتقيق 
الكهرب�ئي��ة يف املح�فظ��ة  الط�ق��ة  م��ن  الذات��ي  االكتف���ء 

وت�سدير }1800{ ميك� واط من الط�قة اىل املح�فظ�ت
وق���ل الزامل��ي يف ت�رصيح  �سحفي : ان  حم�فظة وا�سط تعد 
من املح�فظ�ت النفطية واالوىل يف الزراعة وت�سدير الط�قة 

الكهرب�ئية اىل املح�فظ���ت، حيث متكنت املح�فظة وبعد 
ت�سغي��ل الوح��دة اجلدي��دة التي تنت��ج الفن 

م��ن  واط  مي��ك�  و}500{ 
ك  �سته��ال ا

}700{ مي��ك� واط فق��ط وت�سدي��ر }1800{ مي��ك�واط 
لبقي��ة املح�فظ���ت، وا�س���ف كم��� ان حم�فظ��ة وا�س��ط تعد 
م��ن املح�فظ���ت النفطي��ة احلدودي��ة، وبحك��م الق�نون ف�ن 
ا�ستحق�ق�ته� }50%{ من ع�ئدات النفط احلدودية وجميع 

هذه املب�لغ تذهب اىل وزارة امل�لية
ي�س���ر اىل ان مديري��ة توزي��ع الكهرب���ء يف وا�س��ط اأكدت اأن 
املحطة الكهرب�ئي��ة اجلديدة يف املح�فظ��ة �ستقلل االأحم�ل 

عن ال�سبكة الوطنية ملن�طق املح�فظة 
واعلن��ت وزارة الكهرب�ء انه� �ستنجز اعم�ل خ�سخ�سة قط�ع 
التوزيع بن�سبة 80% من من�طق العراق خالل ال�سهر املقبل.

وق���ل الن�طق ب��سم الوزارة م�سعب املدر�ض يف وقت �س�بق، 
اإن خ�سخ�س��ة قط�ع التوزيع �ست�سه��م بتوفري ع�ئدات م�لية 
للوزارة ت�سل اىل �ستة ملي�رات دوالر �سنوي�، الفت� النظر اىل 
ان ا�ستثم���ر قط�ع التوزي��ع، �سيمّكن املواطنن من احل�سول 
عل��ى التي���ر الكهرب�ئ��ي عل��ى م��دار ال�س�ع��ة، اذ �سي�سدد من 
خالل امل�رصوع فواتري تقل ب� 80 ب�ملئة عم� يدفعه املواطن 
للمولدات االهلية، مو�سح� ان ذلك من �س�أنه اإنه�ء ال�س�ئع�ت 

التي و�سلت ن�سبته� اىل 50 ب�ملئة من حجم االنت�ج
ي�س���ر اىل ان جترب��ة اخل�سخ�س��ة يف الط�قة الت��ي ب��رصته� 
وزارة الكهرب�ء منذ اب امل��سي، تعني اح�لة تزويد املن�طق 

ال�سكني��ة على اح��دى ال���رصك�ت اال�ستثم�رية الدارة 
عملية التوزيع.
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اأظهرت ا�ستطالع�ت ال��راأي اأن لوب�ن 
زعيم��ة اجلبه��ة الوطني��ة املن�ه�سة 
وامله�جري��ن  االأوروب��ي  لالحت���د 
م��ن  االأوىل  اجلول��ة  �ستجت���ز 
23 ابري��ل ني�س���ن  االنتخ�ب���ت يف 
ولكنه��� �ستخ���رص يف اجلول��ة الث�نية 
ام���م  اأي���ر  م�ي��و  م��ن  ال�س�ب��ع  يف 
اإمي�نوي��ل م�ك��رون املنتم��ي لتي���ر 

الو�سط
اإال اأن ا�ستط��الع ايف��وب الذي ن�رصته 
�سحيفة لو فيج�رو اأظهر اأن نحو 72 
يف املئ��ة م��ن الن�خب��ن الفرن�سين 

يع�ر�سون العودة اىل الفرنك

ق���ل وزي��ر النف��ط الكويت��ي ع�س���م 
امل��رزوق اإن ن�سب��ة االلت��زام ب�تف���ق 
خف�ض االإنت�ج ب��ن اأوبك واملنتجن 
 106 االآن  حت��ى  بلغ��ت  امل�ستقل��ن 
ب�ملئ��ة لدول اأوبك و94 ب�ملئة ب�سكل 

ع�م
واأ�س���ف يف ت�رصيح���ت لل�سحفين 
قبيل بدء اجتم���ع جلنة مراقبة �سوق 
النفط يف الع��سمة الكويتية اإن الدول 
املجتمع��ة ال ت�سته��دف �سع��را معين� 
للنف��ط واإمن� ت�سته��دف اإع�دة التوازن 

اىل االأ�سواق

اأظهر بي�ن �سحفي الجتم�ع اللجنة 
ومنتجي  الأوبك  امل�سرتكة  الوزارية 
اأن  ب�ملنظمة  االأع�س�ء  غري  النفط 
اللجنة تو�سي بتمديد اتف�ق خف�ض 

اإنت�ج النفط الع�ملي �ستة اأ�سهر
النفط  منتجي  م��ع  اأوب���ك  وجتتمع 
ملراجعة  ال��ك��وي��ت  يف  املن�ف�سن 
اتف�ق  يف  اأح����رزوه  ال���ذي  ال��ت��ق��دم 

خف�ض االإمدادات
امل�سدرة  البلدان  منظمة  وك���ن��ت 
اآخ��ر  ك��ب��ريا  منتج�  و11  للبرتول 
يف  اتفقوا  قد  رو�سي�  بينهم  للنفط 
خف�ض  على  االأول  ك�نون  دي�سمرب 
اإنت�جهم االإجم�يل نحو 1.8 مليون 
من  االأول  الن�سف  يومي� يف  برميل 

ال�سنة

الكهرباء: سنحقق االكتفاء الذاتي للطاقة باستثمارات القطاع الخاص 

دعوات الستثمار القروض الخارجية في إنعاش االقتصاد الوطني 

اأكد اخلبري االقت�سادي با�سم 
جميل اأنطون، ان م�ساألة 

تكبيل القرو�ض اخلارجية 
لالقت�ساد العراقي تعود 

اىل عدة احتماالت وبح�سب 
�سيا�سة احلكومة املتبعة يف 

ا�ستثمارها، ويف حني اأو�سح 
اأن العراق اقرت�ض حلاجته 

املا�سة لالأموال ب�سبب االزمة 
االقت�سادية التي رافقت 
انخفا�ض اأ�سعار النفط، 

اأ�سار اىل ان الكتل ال�سيا�سة 
تناق�ض امل�سائل االقت�سادية 

بطرق �سيا�سية للتناف�ض فقط 
بعيدًا عن مناق�ستها ب�سكل 

اقت�سادي حقيقي 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد – متابعة  

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


